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DIMANĈO IO SEPTEMBRO

LA KONGRESO
(El nia specialo Korespondanto)

Steloj, flago], afiŝoj, cie tra la stratoj, 
samideanoj el ciuj partoj de rmondo, pla
nigante Taeron per la dolcaj silaboj de nia 
lingvo, kunvenoj monstraj kie mil busoj 
entuziasmaj aklamas Z a m e n h o f  kun danko, 
fido kaj amo ; ĉiuj pensoj h o m a j ,  ciuj bezo
noj de la vivo stofa kaj spirita tradukataj 
per la lingvo kiu en tiu tago venkis la skep
tikecon kaj la nekredemecon de I mondo : 
ho, neforgesebla spektaklo por tiuj kiuj 
ĝin vidis, historia dato por venontaj jar

centoj ! . r. • i 
En jaro 1889 okazis en Parizo la unua

Kongreso de Volapukistoj. Oni scias kiel 
ĝi finigis. Senfidaj al la kreanto, nek al la 
kreajo, malbone servitaj de neobeema 
lingvo, incititaj de peniga kompreno kaj 
malfacila esprimo, la volapukisto] ne povis 
interkonsentigi kaj Schlever, furioza, sek
vata de kelkaj fideluloj, foriris plaŭdigante 
la pordojn.

Kaj la *gazetoj mokis, kaj la sprituloj, 
tiuj eternaj naivuloj, ridis la Babelan 
turon ! 

i Nu, hodiaŭ ili vidis.
[ Kiom el la venintoj ne havis en si res-
I tantan nekredemon, timon, senkonfidon f
te o r i i  el ili antaŭsciis Ja okazontan trium

fon ? Kelkaj apostoloj kiuj ne bezonas vidi 
miraklon por kredi. Sed jen ! la miraklo 
efektivigis, la donaco de lingvoj ree okazis 
kaj ĉiuj, Angloj, Svedoj, Danoj, Rusoj, 
Bohemoj, Holandoj kaj ĉiui aliaj diras, kiel 
en I’antikva fabelo : « el kie venas ke ni 
ĉiuj komprenigas kvankam el landoj diver
saj ‘i

Sed la ĉefa instruo de tiuj tagoj estis ke 
al ĉies okuloj aperis tiu ideo^ ke, la unua, 
la precipa propagandisto de Esperanto, gia 
vera apogilo estis ĉiam kaj ankoraŭ nun 
estas ĝia aŭtoro mem, kaj tion signifis la 
furiozaj aplaŭdadoj de la eestantaro. Legu 
la ĵurnalojn : ĝis nun, kiam oni parolis pri 
esperanto, k u r io za j, oni deskribis la ling
von, analizis gian mehanismon, ke. Ho
diaŭ, tio kio interesas la grandan gazetis
taron, estas la nova fakto socia prezentata 
per la triomfanta lingvo, kaj ĝia aŭtoro en 
kiu oni sentas 1’animon konstantan de Ta
fero. Tial lin mem oni analizas, oni rakon
tas gian vivon, liajn penadojn, oni pentras 
la homon, tiun vireton kies vizago prezen
tas impresigan fierecon sub sajno humila 
kaj modesta. Kaj kiam li parolis ciu sentis 
ke li ankoraŭ kondukas la  barkon, pli bone 
ol ni scias kien ĝi iras, kaj el ciuj tiuj kiuj 
venis por konsilojn doni au preni la direk
tilon, neniu laŭtigis la voĉon.

*
« ¥

Tial tiuj famaj projektoj pri kiuj oni tiel
d is p u t is  a n ta ŭ  la K ong re so  estis n u r  en ĝi

tute flanka afero.
Oni tre facile alvenis al la decidon krei

internacian lingvan komitaton, kun D° Za
menhof kiel konsilanto, se ne kiel elfestro. 
Tiu magistrato enhavas pliol 70 membrojn el 
kini ni citos, inter la francaj SS. de Beau-kiuj ni citos, inter ia trancaj 
front, Benoit, Boirac, Bourlet, C a rt.r  ruic- 
tier, Guilbaut, Huet, Meyer, Moch, Peltier,

Sebert, ke.
Tiu magistrato elektos kelkajn mem

brojn formantajn laborantan komitaton kin 
ekzamenos la proponajoj n.

Tamen ĝia rolo ne estas nur pure lingvo, 
ĉar multaj demandoj bezonas internacian 
komitaton. Ekzemple, al tiu sama komitato 
la Kongreso komisiis la laboron fiksi la daton 
kaj lokon d e te n o n ta  Kongreso, kaj ankaŭ 
aliajn detalojn.
i Ni reparolos en proksima artikolo pri 
tiuj decidoj sed vere tiom da antaŭa bruo 
*i8tos utilinta nur por igi pli rimarkindan la 
[sekvintan silentadon.

*
* *

r Rakonton de la festoj ni ne donas tie-ĉi: 
'fei precipe interesas la publikon ne-espe-

rantistan, tial oni ĝin trovos detalega on la 
propaganda parto de la gazeto.

Ni cetere en venonta numero donos an
koraŭ pliajn detalojn. Nur konkludon ni 
volas doni al tio ĉi :

De nun, kiam oni volos al ni fari teorian 
kontraudiron, ni rifuzu la disputon, kaj 
resendu la atakanton al la spektaklo de la 
faktoj. Nur neniu havas rajton dubi p r ila

fiarolebleco aŭ la komprenebleco de nia 
ingvo, kiam, dum pli ol dek trigoj kelkaj 

miloj da homoj el dudek nacioj diversaj 
uzis ĝin kiel komuna fingro, en ordinara 
uzado tiel bone kiel en plej malfacilaj dis
putoj.

Kaj ni mem, se al nia penso venas 
kontraŭdiron, se ni estas surprizigita] per 
ia ŝajna neperfektaĵo de la lingvo, kon
kludu kiel S0 K iihn l: « Ke la grava afero ne 
estas perfekteco sed komprenebleco » kaj 
ke ni ne devas atenti tion kio ne malper
mesas kompreniĝon.

Cetere nun ekzistas komitato kaj baldau 
rajtigita organizacio permesos tiun malra
pidan laboron de polurigado necesan en 
cia lingvo, sed antaŭ ĉio, ni memoru ke la 
triomfo de hieraŭ estas nur komenco por 
morgaŭai bataloj. Ni ne enrigardu nin kiel 
hindaj fakiroj en la admirado de niaj suk
cesoj, ni pensu ke gi estas nur malgranda 
parto el la akirotaj kaj konfidantaj en la 
venonto, komencu pli varman bataladon 
por la bono de I homaro.

V i d i n t o .

S

D IV E R S IO J
L a  S u rs ig n a j lite ro j

El la stenografa raporto de la Kongreso :
Seanco de Merkredo. — S0 Saint-Martin, el 

Kanado, kritikas la uzon en skribado espe
ranta, de literoj kun sursignoj C, ŝ. k. o. Li 
rimarkigas, precipe ke la presejoj uzantaj ma
finoj linotipo kaj similaj ne povas presi arti
kolojn en esperanto sen egaj elspezoj, kaj tute 
ne povas presi kapliterojn kun sursignoj.

S0 D° Javal, el franca instituto, bedaŭrus 
Cian ajn danceton en la lingvo, sed li deman
das sin Cu oni ne povus elturni la malfacilon 
er almeto de literoj II aŭ Y, kiel ekzemplo, 

ilei oni uzas en sama okazo en germana 
lingvo leteron e anstatata stirsigno dupunkta. 
Tio permesus forigi la sursignajn literojn.

Resendita al speciala Komitato.

G asta  akcep to  ĉe C haren ton ’a  G ropo ,

La 31*“ de julio vespere, la grupo esperan
tista de Tkantono de Charenton estas vizi
tita de tri ĉarmaj fremdaj. >Samideaninoj : 
Fin° Oxenford, anglino, sekretariino de 1'Brigh- 
ton’a grupo ; Fino Sim, skotino ; Fin0 Ceder- 
blad, svedino, fame konata en Esperantistujo. 
Sro Letenneur, pariza grupano, fervora par
tiano, akompanis ilin.

Ol tiuj esperantistinoj estas invititaj de nia 
sekretario kasisto, Sro Rigoir, malnova kores
pondanto de Fin“ Oxenford.

De la fervoja stacio gis la komunuma ler
nejo (nia kunvenejo) la interparolado ne Cesas 
esperante, kaj nur esperante, niaj gastinoj ne

sla
atendas 1’alvenon de 

Carinaj grupaninoj

scias france paroli
Kvardek samgrupano! a 

niaj in v ita to j. Niaj plej
estas tie.

Tute kora estis la akcepto. Tiuj per nia 
karega lingvo Sra Devoncoux, prezidanto,' 
dankas tutkore la fremdulinojn ; ankaŭ per 
nla lingvo F1"0 Oxenford diras la plezuron, 
kiun ŝi sentas Ce la francaj geesperantistoj ; 
fei sciigas, ke neniel fei povis kredi antaŭ sia 
alveno, ke tiel fervora akcepto Cle estus por 
Si farata. Fin0 Cederblad en eleganta Espe
ranto, kiun ŝi parolas flue, impresas forte la 
Ceestantaron al kiu ŝi rakontas sian komen
con en la lernadon de nia kara lingvo, kiun 
ŝi lernis nur legente atente la plej lertajn 
aŭtorojn. Si admiris, ŝi ankaŭ, la fratecon de 
la Esperantistoj en Anglujo kaj en Francujo.

Sed nun ni iras en Cambregon rezervitan 
por toasti. Sr0 Rigoir al niaj gastinoj mil dan
kojn adresas kaj diras sprite kiel li estas 
felica salutante buŝe sian malnovan kores- 
pondantinon ; je la nomo de Ciuj li sendas 
amikajojn al brightonaj grupanoj.

Sro Vinard kantas « Esperanto » himnon, 
o En Songo » romancon de Rigoir. Oni dancas 
agrable ĝis la dekunua.

C. D. 7.278 — R. 8970.

Lingvoj a naturaj u ?

El letero de amiko itala :

» Al mi Sajnas strangajo ke oni kuraĝu diri 
ke Esperanto ne estas natura lingvo, kiam 
Esperanto formiĝis laŭ la aliaj naturaj lingvoj

kiujn certe ne kreis la stonoj, la arboj, la 
akvoj. Inbestoj kaj la aliaj nuturaj oj senraciaj 
sed la homo rigardante la fenomenojn de tiuj 
kreitajoj. Videble se la homo senlingva povis 
krei lingvon el la fenomenoj de senlingva- 
jojn. kian miron se hodiaŭe homo kreas ling
von el la lingvoj ? De tio mi konkludas ke 
Zamenhof kun la samideanoj kreis lingvon 
logike naturan. »

E spe ran to  k a j  P ac ifism o

Ni ricevis la unuan kajeron de la jam de 
longe atendata Espero Pacifista

La redaktoro petas indulgon por tiu unua 
numero « improvizita » kie efektive trovigas 
ne multajn sengravajn manietojn, precipe pri 
stilo. Sed, se gi daŭras esti tiel interesa, ĝi 
sendube ne prokrastos farigi, laŭ la konfida 
espero de ĝia direktantaro, « la plej bona el 
gazetoj pacifismaj. »

En sia unua kunsido, la sekcio de La 
Rochelle de la Societo Pacon per Juro. deci
dis sendi leterojn gratulajn kaj simpatiajn al 
S-ro d Estournelles de Constant, pro la vas
tigo jus donita de li al la Komitato por la 
defendo de Vinteresoj naciaj liaj por la Kon
sento internacia, kaj al S-ro Gaston Moch, pro 
la fondo de la Societo esperantista por la 
Paco, kun plej koraj bondeziroj por la sukceso 
de ambaŭ entreprenoj.

L a  t r ia  fra n ca  K ongreso  de Paco en L ille

De la 26» gis la 29* de Aprilo, kunsidis en 
Lille la 3“ Kongreso de la Francaj Societoj de 
Paco. Laŭ la propono de S0 Gaston Moch, ĝi 
akceptis la jenajn gravajn decidajojn :

I. La Kongreso aprobas la deklaracion de la 
Delegitaro por 1’akcepto de lingvo helpa inter
nacia ;

Elektas S-rojn Beaurain kaj Bokano\vski 
kaj Fr-inon Bonnevialle, kiel ^prezentantojn 
en tiu Delegitaro ;

Petas la Societojn por la Paco sekvi Tek- 
zemplon de tiuj, kiuj aligis jam al la Delegi
taro, kaj elekti delegitojn ;

Konsilas al Ciuj pacifistoj kunlabori indi
vidue al la propagando por Tideo de lingvo 
internacia, kaj helpi la Delegitaron, konigante 
ĝin kaj havigante al ĝi aliĝojn, aprobojn kaj 
monoferojn.

II. La Kongreso,
Konsiderante ke la demando pri lingvo 

helpa internacia, kies gravecon proklamis jam 
en 1889 la unua Kongreso universala por la 
Paco, estas enskribita en la programo de la 
14-a Kongreso, kiu kunvenos Lucernon en 
septembro proksima ;

Konsiderante ke nenia kongreso povas de
cidi pri la taŭgeco de tia lingvo, kaj, anko
raŭ malpli, rekomendi ĝian uzadon en la rila
toj internaciaj, tiel longe, kiel la plimulto de 
la kongresanoj ne scias ĝin ;

Sed konsiderante, alifianke, ke ekzistas 
almenaŭ unu inter tiuj lingvoj, kiu, laŭ giaj 
ellernintoj, estas tiel facila, ke Cia homo 
havanta bonan instruitecon elementan, povas 
ellerni ĝin per peno malgrandega ;

Eldiras la deziron :
Ke la membroj de la Societoj por la Paco 

faru individue, antaŭ la Lucerna Kongreso, 
la provon lerni lingvon internacian ;

Ke la societoj, kluj estos kapablaj uzi ĝin 
por sia korespondado sin konigu al 1’Oficejo 
internacia por la Paco ;

Ke 1’Oficejo enpresu tiujn sciigojn en sia 
Korespondado duonmonata kaj en sia Jarli
bro de la organoj de Tmovado pacifista.

A rb itra c io  p r i la  te ra  posedra jto  en Ja p a n u jo

Tiu afero alvenis Ce la Kortumo de Hago, 
la 15*" de majo. La procesadoj estis, unu
flanke Japanujo, aliflanke, Francujo, Germa
nujo kaj Granda-Brltanujo. Laŭ la reguloj de 
la konstanta Kortumo de Hara, tri membroj 
de la kortumo estis elektataj kiel arbitracion
toj : S-roj Motono, ministro de Japanujo en 
Parizo ; Louis Renault, profesoro en la Fakul
tato de Juro de Parizo ; kaj G. W . W . Gram, 
eksministro regna de Norvegujo, nun pre
fekto de provinco de Hamar kaj Hedemarken.

Germanujo petis, ke sia lingvo estu akcep
tita, por la esplorado de la proceso. La Japa
noj konsentis, kondice ke la japana linvgo 
estu ankaŭ akceptata.

Pri tiu epizodo, la germana Frieden$-Warte 
diris prave :

Tio montras klare, kien oni estus kondu
kata, se Cia nacio volus uzi sian lingvon Ce la 
Kortumo, pro nekonvena fanfarono nacia, 
Multaj diplomatoj ne akiris jam la komprenon 
de I internacieco, t. e. de la justeco por Ciuj. 
La sekvo de 1’akcepto de Ciuj lingvoj estus 
plena konfuzo. Oni precize devos limigi la 
nacian fanfaronon akceptante unu solan ling
von, aŭ... uzi ian lingvon neŭtran, artefari
tan. Sed tio Ci Sajnas utopio al la samaj 
homoj, kiuj tute forgesas ke, antaŭ dek jaroj,

la fondo de Kortumo internacia Sajnis al ili 
utopio, kaj ĝi fariĝis tamen.

Espero Pacifista.

F ederac io  E sp e ra n tis ta  K a ta la n a .

La delegatoj estas petataj informi la gene
ralan sekretarion pri la dato, loko, ke. de la 
kursoj organizataj de ili kaj farotaj dum la 
jaro 1905-1906 en siaj urboj.

La grupo Cerata en sia lasta kunsido 
decidis ke, post la l a de oktobro, profitante la 
liberecon donitan do la generala kunveno, ĝi 
taksos la membran kotizaĵon je O fr. 50 Ciumo- 
nate.

M A L B O N A  AGO

Amerika abonanto skribas al ni, cetere 
en tre bona stilo, la jenajn liniojn :

«... Sed, kara Sinjoro, ĉu vi pensas ke mi 
estas esperantisto, nur ĉar mi provas skribi 
esperante ? Vere, mi ne intencis trompi 
vin ; mi nur nomas min internacilingvisto, 
kaj kvankam mi multe satas la genian 
eltrovon de D° Zamenhof, aliaj sistemoj 
ankaŭ interesas min, precipe Idiom  Neu
tra j de kies Akademio mi estas membro. 
(Por vere diri, mi malmulte esperas ke ĝi 
sukcesos, kvankam laŭ mia opinio tre sim
pla, naiura kaj facila)... »

Multe el niaj legantoj tute ne scias kio 
estas tiu Idiom Neutral. G i estas provo de 
Lingvo Internacia vere tiel simila je la nia 
ke ciu esperantisto povas senpene ĝin legi 
kaj kompreni. Tiun similecon oni kom
prenos, sciante ke la naskigo de Idiom Neu
tral ne antaŭas la jaron 1893, dato je kiu 
fondigis, inter Volapukistoj, VAkademi 
Intemasional de L ingu Universal. Je tiu 
dato multaj eksvolapukistoj fariĝis espe
rantistoj, ĉar ĉiu bone vidis ke la malsuk
ceso de volapŭk venis de tio ke ĝi neaten
tis la principon de internacieco. Sed aliaj, 
malemaj farigi soldatoj en armeo jam 
granda, pliamis estis estroj de bando kaj 
penis grupigi ĉirkaŭ si kelkajn centojn da 
bon volantoj.

Mi ne disputos ĉu Idiom  Neutral estas 
pli aŭ malpli bona ol Esperanto. Vere, pro
fitante la eksperimentojn de sia antaŭ- 
ulo, ĝ i havas vortaron ofte pli sisteman, 
kaj racie internacian. Sed tiuj superoj estas 
cetere kompensataj per aliaj malbonajoj, 
precipe pri bonsoneco.

L a  afero certa estas ke la propagando 
de Idiom Neutral — kiu progresadas nur 
en Germanujo — faras multe da malbono, 
ne nur al Esperanto, sed al Video mem de 
Lingvo Intemacia , ĉar serioza kritikanto 
respondos :« Unue} estu akorde por pro
poni al ni ion. » Kaj certe tia estasla kaŭzo 
de niaj malrapidaj progresoj en Germanujo.

Se Id iom  Neutral estus sendube supe
rega je Esperanto, neniu el ni, kaj D° Zame
nhof mem, rifuzus lasi nian lingvon kaj 
sekvi la progreson. Sed la dirita lingvo, 
kiel ĉiu povas konvinkiĝi, estas nur fra
tino — pli juna, tre simila je 1’unuenaskita, 
tiel simila ke tre facile oni faras konfuzojn 
kiam oni scias samtempe ambaŭ. La malof
taj punktoj pri kiuj ĝi povas superi la 
kreaĵon de D° Zamenhof estas tiel flankaj 
ke nenio malpermesas esperi ke, kiam nia 
lingvo regule vivados, gi povos per si mem 
iom post iom polurigi Ta malalatajojn kaj 
sin liberigi de ili. La progresoj jam faritaj 
promesas senhaltan progresadon. (I)

En tiaj cirkonstancoj, ĉar la dirita Idiom 
Neutral povas nur elvoki dubon kaj konfu
zon en la spirito de 1’publiko, ĉiu prudenta 
homo konfesos ke ĝia propagando estas 
vere malbona ago kontraa la homaro, kaj 
energie ĝin kontraŭstaros !

P. B e r t h e l o t .

(i) Estas rimarkinde ke tiuj kreantoj de ling
voj internaciaj tre bone komprenas ke ili 
neniam povos sukcesi. « Bolak multe superas 
Esperanton — diris al ml iam S0 Bollack — 
sea neniam ml vin atingos : vi estas tro an- 
taŭen I ». Ja certe, la sumo de Ciuj partianoj 
de Ciuj allaj lingvoj ne atingas dekonon de 
nombro de Esperantistoj. Tial, kial daŭrigi ? 
Kial doni armilojn al la malamikoj de Inter
nacia Lingvo ? Memestimo ? Gloramo ? ?.. 
Kiu scias I

O N I P O V A S  A Ĝ E t l  L A  G A ZET O N

en ĉiuj stacidomoj francaj ka j svisaj

I



. E S P E R A N T O  •

LA KONKURSO DE
« L ’A L M A N A C H  H A C H E T T E  »

Oni sendube memoras ke, la pasintan jaron, 
la firmo Hachette malferm is inter la legantoj 
de sia tu tm onde fama A lm anako  konkurson 
esperantistan sur t iu  tem o : Utileco de tut
monda ligno — Estonio de Esperanto. NI 
povis akiri la eblon prezenti al niaj legantoj 
fa verkajon k iu  ricevis la u nuan  prem ion — 
500 frankoj mone —  kaj kies autoro estas 
S° BOUCON, profesoro en liceo de Annecy.

UTILECO DE TUMONDA LINGVO
Estonto de Esperanto

Pri la unua parto, la utileco de ia tut
monda lingvo, ne estas necese longe paroli; 
ĉi tiu utileco ne estas disputebla, ciuj unua
nime konsentas pri tiu punkto, kaj neniu, 
eĉ inter niaj kontraŭdirantoj, opinias, ke 
internacia lingvo ne estus utila ; ili simple 
pretendas, ke ĝ i estas neebla. « G i estas 
utopio, ili diras, revo Filmera. » Nur tiujn 
vortojn ili havas sur la lipoj. S0 de Beau
front kaj Couturatjam  sufice rifutis tiajn 
iliajn argumentojn; aliparte ĉia teorio estas 
lama : nenio tiel bone konvinkas, kiel 
fakto, kaj fakto estas nun, ke lingvo inter
nacia vivas kaj progresas.

Sendube kontraŭuloj ankoraŭ neas la 
veron ; sed ni ne priokupu nin pri ili: irante 
ni pruvas la movadon. Memoru ni tiujn 
scienculojn, kiuj penadis pruvi la neeblecon 
de veturado sur fervojoj tiam eĉ, kiam tiuj 
ĉ ijam  funkciadis en Anglujo. Jes, interna
cia lingvo nuntempe estas ne sole utila sed 
necesa; tion elmontras pli kaj pli la inter
naciaj rilatoj : komerco, turismo, sciencoj, 
kongresoj ; vane oni parolos pri paco uni
versala, pri frateco inter popoloj, tiel longe, 
kiam homoj ne posedos helpan lingvon 
komunan.

Vane ankaŭ oni volus, ke maj filoj lernu 
praktike multajn el niaj naciaj lingvoj. Tio 
vere estas neebla; la tuta homa vivo estus 
bezona por tia tasko. Nu tiel same, kiel 
nun ekzemple en Francujo por la naciaj 
rilatoj oni ne lernas la dialektojn provin
cajn, sed ĉie la francan lingvon, kiai oni ne 
lernus tiel simile nur lingvon internacian 
por la internaciaj rilatoj ? Tio fatale okazos 
iom post iom, kiam Esperanto estos de 
ĉiuj akceptita, kaj oni ĝin certe akceptos, 
kiam oni vidos gian taŭgecon por la celo.

Nun, kio estos Esperanto en estontaj 
tempoj ? Pri tio ni ne devas nin flati ; ni 
vidu kuraĝe kaj sincere la veron.

La lingvo kreita de D° Zamenhof estas 
sendube majstra produkto, genia verko ;

firi tio ni volonte konsentas ; sed unu sola
ioma vivo ne povas elfari la laboron de 

tuta popolo duni longaj centjaroj; lia nia 
lingvo estas do nun kvazali ĝermo, kiu 
kreskados, kvazaŭ infano, kiu grandigos ; 
niaj mokemaj kontraŭdirantoj ridetante 
diras ke tiu infano estos nur la Faŭsta 
homunculus ; ne, la infano vivas kaj bone 
fartas, sed oni ne devas postuli de ĝi jus 
naskita, ke ĝi havu forton kaj barbon, kiel 
matura viro ; oni ne postulu de nia lingvo, 
ke ĝi jam  posedu tiel saman riĉecon aŭ 
literaturon, kiel maljuna nacia lingvo. En 
vero, ni ankoraŭ longajn iarojn devos 
skermi kaj ba ta li; senhalte la plej lertaj

el ni devos klopodi kaj labori ; kaj labori 
ne signifas simple propagandi la lingvon, 
sed precipe ĝin lerni kaj skribi. Jes, Espe
ranto ankoraŭ nun havus kredeble la sorton j 
de aliaj sistemoj lingvaj, se gia aŭtoro ne 
estus mem skribinta kaj provinta sian ling
von ; senerare oni povas diri, ke la traduko 
de Hamleto ekzemple varbis al nia lingvo 
pli da adeptoj ol la plej elokventa priparo
lado, kaj la talentaj homoj, kiuj en eston- | 
taj tempoj donos al ni rimarkindajn ver
kojn esperantajn, multe pli faros por nia 
afero ol la plej fervora propagando. Ali
parte se niaj gloraj poetoj aŭ prozistoj nei
gis kaj beligis la francan lingvon, ĉi tiu 
franca lingvo siavice famigis ilin ; tio sama 
farigos pri la estontaj geniaj verkistoj espe
rantaj : ili disvastigos la lingvon, kiu faros 
iliajn nomojn returne konataj en la klera 
homaro. N i do estu nek trorapidemaj, nek 
senpaciencaj ; estos ofte necese moderigi la 
fervoron de kelkaj fuŝantaj apostoloj, kiuj 
senpripense kaj malkorekte skribas espe
rante ; tute prave diras nia majstro, ke ili 
alportas al nia afero rektan malutilon.

Nur iom post iom el la verkoj de la plej 
bonaj aŭtoroj naskigos difina, leĝodonanta 
stilo, lingvo riĉa kaj harmonia. Tiaj verkoj 
jam  ekzistas, kiel Hamleto, Esperantaj 
Prozaĵoj, Fundo de Omizero, Virineto de 
Im aro, k.c. Antaŭ ĉio oni ne sangu la fun
damenton de la lingvo, kies netuŝebleco 
estas absoluta kondiĉo por sukceso; plie 
nia ĉefa celo estu la klareco, la komprene
bleco.

Tiamaniere dank’al tempo la Esperan
tistoj riĉigos sian lingvon, el kiu samtempe 
malbelaj aŭ malprecizaj esprimoj nature 
malaperos. Baldaŭ fariĝos internaciaj kon
kursoj, kunvenoj, kongresoj ; naskigos 
novaj revuoj kajĵurnaloj kaj la lingvo estos 
pli kaj pli uzata ; oni ĝin lernos en lernejoj, 
akademianoj sendube ankoraŭ kelkatempe 
disputados pri ĝ i ; sed fine ĝi venkos, ĝia 
ekzistado estos oficiala.

a Bele ! Brave ! ekkrias nun ironie skep
tikuloj ; ĉu do sur la teatro oni aŭdos espe
rante deklami dramojn aŭ moki bopatri
nojn ? Cu la instruistoj ankaŭ esperante 
parolos kun siaj junaj lernantoj kaj ĉu ili 
ekzemple diros jenajn frazojn : Infanoj, n i 
volas nun  lerni la metran sistemon, la 
pezilojn haj la monerojn, aŭ Petro, atentu ! 
Paŭlo, ne lasu fali vian plum ingon ? Cu 
kredeble tiam gepatroj riproĉos siajn infa
nojn, dirante : Peĉjo, Manjo, estu do silen
taj, ne faru tian bruadon ? Cu fine en 
vagonaro komercaj vojaĝistoj jene deman
dos unu la alian : Kien vi veturas ? Cu vi 
iras Berlinon ? Cu vi tie konas bonan 
hotelon ? '*

Jes, certe ! mi respondas ; kial ne ? Ni 
sendube ĝis nun tion ne vidis, sed antaŭ 
unu jarcento niai avoj ankaŭ estis neniam 
vidintaj telegrafon, fervojon aŭ telefonon 
kaj tamen tiui ĉi nun ekzistas ; jes, tian 
mirindaĵon ankaŭ versajne vidos niaj prai
doj kaj tiam la regnestroj, la ministroj ne 
bedaŭros plu, kiel S0 E. Combes, la man
kon de ia ajn volapŭk por alparoli alilan
dajn deputatojn.

Kio fariĝos poste el la lingvo internacia ? 
Estas malfacile tion diri, sed oni povas 
prave kredi, ke la  popoloj dank’al tempo 
elrompos la kadron truditan ; post multaj 
jarcentoj la tiama lingvo internacia estos 
ne pli komparebla al la hodiaŭa ol la 
nuna franca lingvo estas sidmila al la

malnova lingvo de la Chanson de Roland.
Eperanto tiel transfaka, vivigita estos 

la lingvo de la tuta homaro ; niaj naciaj 
lingvoj ekzistos ankoraŭ kiel pasintaj dia
lektoj pli aŭ malpli gloraj ; sed poste ili 
estos por eterne pereontaj,

Tion konfesas kaj terure timegas S0 Re
gnari, profesoro de sanskrita lingvo en 
Lyon, kaj ni, Esperantistoj, estus laŭ lia 
opinio, senprudentaj iloj, blindaj instru
mentoj de I'fatalo, kiu fortiras homojn... al 
la aeniiĝo, diras unuj... al la progreso, 
rediras aliaj. Kion do fari ? Cu nenion, tial 
ke ni vane kontraŭstaras la sorton ? Ne, 
por ni la fatalo faras nenion kaj la homa 
volo ĉion eblan ; estas ankoraŭ preferinde 
direkti la evoluadon al la komuna feliĉo.

Kio ajn okazos, ni ja  scias, ke la bata
lantoj por novaj ideoj preskaŭ neniam ĝuis 
mem la fruktojn de sia laborado ; estas 
ankaŭ certe ke tiaj novaj, noblaj ideoj 
neniam restis senutilaj ; el ili la nomaro 
ĉiam eltiris ian profiton.

Tiu pripenso subtenu do nian penadon, 
kiu ankaŭ ne restos senfrukta. Ni laboru 
kaj esperu: jen la devo nia ; la estontaj 
generacioj faros la sian.
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Fervora alvoko al la ĉiutanda virinaro, por 
ilia multepova helpo pri la disvatigo de
o Paco sur tero kaj al la homaro bonvola. #

Tiu 8-paĝa broŝureto estas eldonita en 
Esperanto de la a Virina helpanta parso
cieto », kies prezidantino estas S-rino A. M. 
Richard (la vidvino de I'faina deputato Henry 
Richard), kaj vic-prezidantino, nia societanino 
Fr-ino P. H. Peckover.

ĜI traktas mallonge la jenajn temojn : M fil
tado jugita per siaj rezultatoj ; — Cu milito 
estas necesa ? — Kauzoj de milito ; — fia vir
toj de la militisto estas apartaj kaj sendepen
daj de milito ; — Kiel virinoj povas fini mill- 
tonr

Areton de tiu « Alvoko » sendas senpage 
D-ro Evans Darby (47, Neu- Broad Street. 
London, E. C.), aŭ Fr-ino Wade (4, High 
Street, Wisbech). Oni volu nur enmeti postajn 
markojn pro la posta kostor

Novjara Donaco. — NI reparolos pri tiu 
spritplena verketo de S° Salnt-Loup, dekano 
de la Scienca Fakultato de Besangon, kiu 
prezentas tre agrable nian lingvon.

L E T E R F A K E T O

Al Kolegoj. — NI multe dankas tlujn el niaj 
kolegoj kluj havis por ni afablajn notetojn, 
sed la plimulto el ili forgesis informi sian 
legantaron, ke nia gazeto estas akirebla en la 
librovendejoj de stacidomoj francaj, -kaj en 
kelkaj svisaj kaj belgaj kioskoj. Tio estas tre 
grave, ĉar la plej multon de niaj ekzempleroj 
vendigas tiel Plie dum la libertempo, la 
vojagantoj havos grandan facilecon akiri ĝin.

Al Kelkaj. — Ni bone ricevis vian mendon 
da poŝtkartoj. vi ricevos ĝin en fino de sep
tembro. — Jes, se vi mendas mil ni povas 
presi senpage vian nomon en la libera loketo.

S0 L. Landas, Alger. — La Vortareto Espe
ran to-Esperanta ne eldoniĝos sub la nuna 
formo. Ni nur presigos kelkajn ekzemplerojn 
por permesi kunlaborajn de ĉiuj kiuj deziros 
prezenti korektojn al ĝi, kaj nur la definitive 
ellaboritan tekston ni proponos al aprobo de 
D° Zamenhof kay eldoniĝos grandanombre. 
Sed la nuna verketo estas tro nesufiĉa por 
tuja eldono.

Fr. Commŝres, Bĉziers ; S° Floutier, Nimes,

kaj aliaj. — De nun vi trovos regule Espe
ranto en la stacidomo de via urbo.

m e m o r a J o
DE LA

I* KoiiKreao cle Kaperi» n to

Post la grandega kaj fruktoplena sukceso 
de la \a Universala Kongreso de Esperanto, 
multaj esperantistoj demandis Cu estus eble 
aĉeti aron da kolektotaj memorajoj pri tiu 
grava historia okazo. Por kontentigi tiun de
ziron, estos sendataj al ĉiuj kiuj pagos du 
fra n k o jn  :

1a Kongresa libro, de Paul Boulet. Tiu libro, 
164-paĝa, bele eldonita, enhavas multajn ilus
t r o jn  (inter kiuj belan portreton de D° Zame
nhof kaj artan fotografaĵon de la profesoroj- 
komitatanoj de la grupo de Boulogne), poe
ziojn de D° Zamenhof, interesan gvidolibron 
enhavantan ĉiujn utilajn sciigojn pri Boulo
gne, gravan deklaracion kiun D° Zamenhof 
legis dum la Kongreso kaj kiun ĉiu esperan
tisto devas koni, plenan frazlibron francan- 
esperantan por turistoj kiu enhavas ĉiujn fra
zojn necesajn dura voiaĝo kaj estas utilega 
lernilo kiu tre helpos la praktikan lernadon 
de nia lingvo ;

2° Brostiro  enhavanta  la  projektojn diskuto- 
ta jn de la kom isio  e lektita dum  la Kongreso ;

3a Adresaro de la gekongresintoj ;
4® Detala programo de la kongresaj festoj;
5* Specimeno de la Karto de Kongresano ;
6e Specimeno de la Kongresa Poŝtkarto, de 

S0 Rollet de Hle ;
6# Diversaj cirkuleroj pri la organizacio de 

la Kongreso.
Ni konsilas al ĉiuj kiuj deziras ricevi tiun 

interesan aron da kongresaj memorajoj ke lli 
sendu kiel eble plej baldaŭ sian mendon al :

S° Paul Bou let , sekretario de la 1a Kon
greso de Esperanto, 49, Strato Louis Duflos, 
Boulogne-sur-Mer (Franclando).

LIBREJO L. LAMIOT
CŬRET -  (P.-O.) -  Franco

Fonetino Litera, de M. V erem a  (elvendita). O 50 
Provo de Khemia nomaro de P. B e r t h e l o t . O 50 

Tiuj 2 verkoj estas presitaj seii sursignoj.

LA SIGNO ESPERANTISTA
estas

L A  V E R D A  S T E L O
kaj

la  v e rd a  ste lo  estas la  S IG N O  « G A S S E  ii

la plej bela, —  malkara, — simbolanta kaj 
sola vere disvatigita internacie rekonilo 
esperantista ; ne estante teksaja, ĝi ne 
difektiĝas.

Pomalgrande I  IV.* ĉe la delaj Grupoj en la mondo; 
pogrande (rabato 20 por almenaa 12) ĉe :

E n i i l o  G a m e

Strato Phalsbourg, Havro, Francujo.

ŜTOPILOJ EL KORKO

J. T R E S C A S E S
C ^R E T  (P.-O.) Franco.

Ro dira rito la sola bele ilustrita 
jurnalo, esperanto bulgara organo.

Estas rezervitaj nur kelke da jarkolektoj, 
kiuj estas vendeblaj : de 1'unua jark, plena
IO fr.. I-a jark, sen n-roj i ,  2, 5 fr., li-a jark, 
plena 4 fr. Ill-a jark, nur 6 n-roj 3 fr. Acet
ataj tutaj tri kolektoj 15 fr. Tolbinditaj la du 
kolektoj 17 fr. Aĉeteblaj ĉe S-ro G. P. Ores- 
k o v , sekretario de 1'klubo « Stelo » en Plov- 
div, Butgarujo.

te, precize, guste = imiti - ; 
pagi venu ĉe la oka 

anuŝi I  esti naskanta 
aKUzativo kazo gramatika sig

nata per N fina.
Oni uzas akuzativon 
I» por montri pasivan kompleme
nton de verboj de 2- klaso : li amas 
min kiel sian filon.
2* kun aliaj komplementoj oni po
vas, anstat. nominativo post prep
ozicio uzi akuzativon sen prepozicio 
se la senco permesas : vagadi lon
gan tempon, obei la patron, tio kos
tas unu frankon, transiri la maron; 
ĉirkaiii urbon ; pardoni malamikon, 
peti pardonon.
3« post vortoj, kiuj montras lokon 
al kiu oni direktigas : kien vi iras?
— Mi Iras en la gardenon. Tamen 
post al kaj gis. oni ofte ne metas 1’- 
: iru al la domo, salti ĝis la luno, 
Vidu : Esperanta Sintakso, $ 118.

akilegio veg. (aquilegia vul
garis).

aKVO Stofo fluida (monoksido 
de hidro)|-umi: doni akvon = 
akvumi paperon, praton |-me
lono: nomo de diversaj veg. 
Icitrullus vulgaris, cucurbi• 
ta melopepo, ete) 

al prepoz. montranta I ' lokon 
kien la subjekto iras, sin tur
nas = rai iras - Parizo, rigardi
- la Cielo, pensi - sia patro, 
amo - Dio, dank’- vi]2- rila
ton de posedo = la rozo apar
tenas al Teodoro, lasu tion - 
la infanoj, tio-ĉi estas - mi.

alabastro nomo de iaj Stonoj, 
alaŭdo birdo (alauda arvensis) 
albatrozo birdo (diomedea

exulans)
albumeno organika Stofo, 
albumo kolektlibro, kajero por 

paperajoj, desegnajoj, mem- 
skribaĵoj, poŝt-markoj, sekaj
vegetajoj, 

alciono birdo (alcedo hispidaj 
aldo arĉa muzikilo pli basa ol

violono, 
aleo vojo tra arbaro, gardeno, 
aliu kiu ne estas la konsiderate 

= mi parolas pri tiu homo, kaj

ne pri - | alio: aliu ajo | alia: 
malsimila, alispeca | aliam: en 
aliu tempo 'ablone en aliu lo
koj abel: per aliu maniero, ke. 

abeo mam. (aloes palmatus) 
alKoholo Stofo fluida brula (di

anto , etanolo), 
almozi I  fari donacon al malri- 

ĉulo.
alno veg. (alnus viscosa) 
aloo g. de veg fa/oe,/|-ajo : re

zino laksiga, 
alta longa laŭ vertikala ampl

ekso = arbo - j malproksima 
supren = nubo - ; kom p : 
pensoj altaj, 

altaro meblo aŭ konstruajo di
finata por sankta ofero, 

alteo g. de veg (althaea) 
alterni i  pri du agoj aŭ ajoj re

gule sekvantaj unu post aliu 
= nokto -as kun tago ; movo 
-a ; folioj -aj ; ni dekoras -c. 

aludi 2 veki en la penson de 
1'aŭdanto ideon ne precize 
esprimatan en la parolo, 

alumeto ekbruligita 
aluminio Stofo simpla metala.

(Al = 26.9)
aluno Stofo sala (kalialumini- 

sulfato hidrata) 
amaso kvanto da Stofo: - da 

nego, sablo, fojno| aro senor
da d’obiektoj : - de Stonoj, 
steloj, brutoj | -igi : kunigi 
senorde, 

ambai! adjektivo nombra; unu 
kaj aliu, kiam estas nur du = 
li havis nur du filojn, - mortis 
;-sensa: kiu havas signojn de 
la du seksojn, 

amboso maso de fero sur kiu 
oni forgas pecojn de metalo, 

amelo Stofo organika kiun oni 
trovas en diversaj veg. (sola
no, tritiko, dalio, ke.) 

ami 2 senti impreson altirantan 
por iu aŭ io | —o : sento aliga, 
emo spirita = amika -, seksa 
-; - al Dlo, al la beleco, 

amino amatulo|-eco: arao ne 
seksa por iu homo.

amoniano gazo a lka lla  (azothi- 
drido NH3) | solvajo de tiu  gazo | 
sai-: am onik lorido . 

amonio hernia radikalo NH* 
amplensi I  havi vaston, areon, 

longon de.-..|-o: grandeco- 
amuzi 2 distri, rid ig i, p lezurigi, 
analizi 2 m a lkunm eti, m a lkom 

poni, diserigi, d is lig i partojn, 
ananaso veg. (ananas) 
anariko socio sen estra regado 

| -ismo : dogm aro -a | -isto : 
partiano de - | —eco: stato -a,

a n/tati: anarkio.

anaso g. de birdoj (anas) 
anemono g. de veg. (anem one) 
angelino veg. (archange lica

o ffic ina lis ) 
angilo g. de fift. (ang  u i l l a ele

k r a  fiŝo (gijmnotes). 
angulo nomo de diversaj geo

metriaj f ig u ro j:

I* angulo linia: spaco difinata sur 
faco ia per du linioj kruciĝantaj:
- kurblinia, rektlinia | - rekta : a. 
difinata per du rektlinioj perpendi
kaj | plan-eco : grandeco de -; ri
lato de a. ia al angulo rekta.
2» angulo vasta: spaco difinata per 
konusa faco ia : - konusa, multpe
na | - trirekta : difinata per tri pla
noj reciproke perpendik. | vasteco 
: grandeco de a. vasta; rilato de a. 
vasta al a. trirekta. 
angulo duedra : v. duedro.

tri-o, mult-o: figuroj je  tri, 
m u lta j - oj|-ilo: -mezurilo, 

angelo kreajo nu r  spirita , (teol.) 
angino m alsano de gorĝaj m e

mbranoj, 
animo parto sp irita  de l ’mio| 

vorto esprim anta kune  kaŭ- 
zon de sentado, komprenado 
kaj volado, 

anizo veg. (anisum) 
annaŭ prep. ; same = v i kredas 

tion , m i - ;  li ne venis, m i - 
ne ; ne nur .., sed -|samtem- 

e = li estas bela, sed - raal- 
ona  | eĉ = m i tion kredos - se 

v i neos; tio igas lin  - pli kulpa, 
annoraŭ prep. ; gis t iu  tempo = 

li vivis - la  lastan ja ron , k iam

li estis - in fano | m alb  : jam , 
ankaŭ , ree. 

anuro ilo por nemoveblig i Si
pon | hoko duobla, 

ano a lvo r to : montras k iu  enes
tas ian  aron = societano, lan 

dano.
anonci 2 sciigi, ig i sciata, 
ansero birdo (anser). 
anstataŭ p re p .; en loko de= li 

prenis m ian  Capelon - la 
sian | -i : esti en loko de = 
hod iaŭ li -as al ini (aŭ min) 

en m la  ofico | -igi : veni en 
loko de = suno -as al nuboj 
(nubojn), T ibero- ig is O k ta 
von j - ig i : m eti en loko de = 
on i- ig is  l in  al m i en m ia 
ofico.

antaŭ prep. k iu  rilatas ĉion 
kio estas je u n u  flanko de Po 
konsiderata, la  cetero estan

te i ''" .t

pri loko: ii iris - la i  aro, kaj mi 
post ĝ i ; la hundo staris iom - kie 
la leporo kuŝis ; ne faru tion - [kie) 
mi [estas].
pri tempo: mi konis lin - lia edz
igo, sed ne post tio ; venu ĉe min
- kiam mi foriros; - ne longe ; mi 
lin vidis - tri tagoj kaj lin revidos 
post ok; ne faru tion - [kiam] mi 
(tion faros).
Vidu : E.S. i 130. Rim.
ankaŭ : antaŭ o l; antaŭ, post he.

-a : k iu  estas an taŭ  = sur -a 
parto ; dum  -a tempo, en -a 
Capitro j -tempa : k iu  oka
zas -s ia  tem po ,tro frua | -e : 
adv. loka aŭ  tem pa = stari 
-e ; foriri -e | -i : esti, stari 
a n taŭ  = fosajo -as la m uron ; 
floro -as frukton | - i| i : ig i -
10 = Ii foriris antau (klara) 
m i, sed m i ba ldaŭ -igis al
11 (aŭ lin) | -igi : meti -io = 
estas absurde - ig i Caron al 
ĉevaloj |igi -tempa = li -igos 
horon de sia morto.

antinva m alnovega | - e : la ŭ  - 
maniero ; d u m  - tempo, 

antimono Stofo s im p la  metaloj- 
da  (Sb = 119,3).

anuso elirejo natura de l'ln- 
testo.

aparato ilo, masino = skrib-, 
distil

aparta ne komuna = Cambro, 
ideo -| -e: ne kune, sole = 
paroli - e ; konsideri Ciun 
eron -e. 

aparteni I  esti propraĵo, pose
dajo de iu = la rozo -as al 
Teodoro, 

apenaŭ preskaŭ ne = audi - ; 
maligi - sufice por v iv i; li - 
ne falis, 

aperi I  igi vidata, videbla, 
apetito deziro de satigo, 
apio veg. (apium graveolens). 
aplaŭdi i  plaŭdl per manoj por 

esprimi aprobon, admiron, 
ke.

apogi 2 porti, subteni pezon 
au parton de 1'pezo = trabo 
-as tiun muron ; Stonoj de 
arkajo -as sin reciproke ; tio 
-as mian opinion ; muziko 
-as kanton ; sin - per basto
no, per kruroj | -o : helpo 
fizika aŭ morala, 

apro mara (sus scrofa). 
aprobi 2 opinii ke lo estas bona 

kaj laŭdinda; montri tiun 
opinion, 

apud prep.; en spaco plej prok
sima de = lia domo staras - 
la mia | -a : kiu kuŝas plej 
proksime = Cambroj, anguloj 
-aj.

araneo g. de bestoj (aranea) 
-ejdoj : dua klaso de artik- 
mera&ruloj (zool).

-ar’ alvorto ; montras nom
bron de samaj objektoj kuni
gitaj | aro : kolekto = la tuto 
estas - de siaj eroj. 

arangi 2 igi taŭga por difi
nita celo = birdo -as herbojn 
por sia nesteto ; - raaSinon ; 
rakonton, projekton, socie
ton.

arao g. de bird. (ara)
arbitri I  agi sendepende, 

kiel : senpartie, senpasie, aŭ

eo: malsage, maljuste ; plej 
ofte jugi laŭ prudento, sen 
dependo de lego aŭ de supra 
povo, kaj ne revokeble| -a : 
memvola = decido -| -e : 
laŭ place, libere = elekti -| 
-acio : jugo - ; -adoj -ebleco 
= neniu havas plene liberan-, 

arbo vegetajo kun ligna trun
ko | -arejo : loko kie kreskas 
arboj! -eto : malalta arbo. 

arbuto veg. (arbutus unedo). 
arĉo vibrigilo por kordaj muzi

kiloj.
ardeo birdo (ardea cinerea). 
ardezo speco de Stono tavola, 
ardi I  varmi lume * la su

no -as |-a : brulluma, ruga : 
fero -; fadeno - (de lampo 
elektra), 

areo parto de spaco difinita 
su r/^o  - eltnsa, sfera -|-eco:
gi auuoco de -. 

aresti 2 kapti kulpulon aŭ 
suspektulon malliberlgotan = 
li estis -ita en Ameriko, 

argilo speco de Stono mode
lebla (aluminisilikatajo). 

argono Stofo simpla gaza.
(A = 36,6).

argumenti I  konduki al kre
do per rezonadoj-o : formo 
regula de rezonado = silo
gismo, dilemo, ke. estas -j. 

argento Stofo simpla metala 
(Ag = 107,12) 

arfiitento kaj -iuo : scienco de 
konstruado! -isto : de tiu 
scienco.

ankaŭ : arktekturo, arhitekturisto, 
kaj arki-.

ario muzika frazo, 
aritmetila) scienco de nombra

do.
arao peco de kurblinio, plej 

ofte de rondo aŭ elipso | -o, 
-ajo : objekto tiaforraa=ponta 
-triumfa -, sagarko, ke. | 
-eto : malgranda -, arĉo, ke. j 
-efleKsi ; kurbigi arkforme, 

arleneno amuzisto, jonglisto 
maske vestita = l‘-de la rego.
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croit utile de faire intervenir toutes les 
personnalites scientifiques.

Le Dr Zamenhof dit qu'en Russie, ii est 
permis de corresponde tolegraphiquement 
avec l’exterieur, au tarif ordinaire.

Le vceu du groupe havrais est adopte.
M. Kabe (polonais), aprĉs avoir fait l’his- 

torique de 1’Esperanto, propose la creation 
d’une organisation internationale.

Un debat long et mouvemente s’engage 
sur les hienfaits et les inconvenients ciu 
groupe internationa!.

La suite de la discussion est renvoyee k 
ce soir.

Lecture est donnee de VAdresaro de la 
Kongresanoj, (Annuaire des congressistes).

La seance est levee a midi.

L'aprĉs-inidi a eu lieu k 1’etablissement 
St-Stanislas une reunion des catholioues 
esperantistes, presidee par M. 1’abbe Pel- 
tier, directeur de la revue Espero Katolika.

Le soir, a 6 heures, au Grand Cafe de 
Boulogne a egalement ete tenue une reu
nion des congressistes affilies a la franc- 
magonnerie.

Seance d u  so ir.

Tous se retrouvaient a 9 heures au Theatre 
municipal, sous la presidence de M. Boirac. 

Le D r Zamenhof constate que certaines 
ersonnes ne prononcent pas clairement 
'speranto.
II rappelle que 1’accent tonique doit se 

faire sentir sur l’avant-derniĉre syllabe, non 
sur la demare.

D'autres escamotent, pour ainsi dire, la 
prononciation finale, ce aui empĉche l’audi- 
teur de comprendre s’il s’agit d’un substan
tia d ’un adjectif ou d ’un verbe.

Une gracieuse congressiste italienne, M11® 
Junck, dont la prononciation est trĉs daire, 
recite la Vojo, aux applaudissements de 
toute la salle.

Une discussion s’engage sur les points de 
detail, a laquelleprennent part MM. Coylac, 
Kflnhl, Zamenhof, Bourlet, Bein, D r Os- 
trowskv, Pourcines.

Elle prend lin sur une observation de 
M. Balik (tchĉque) qui dit qu’on ne doit pas 
insister outre-mesure sur ces menus detalis, 
puisque nous finissons toujours par nous 
comprendre.

L ’assemblee entend ensuite uue interes- 
sante communication d’un jeune suisse, 
M. Privat, sur la necessita d'enseigner E s 
peranto aux jeunes gens et aux enfants.

M. Boirac, parlant enson nom personnel, 
pense que 1’avenir de 1’Esperanto exige que 
cette langue soit enseignee dans les ecoles. 
Les hommes mŭrs disent aue 1’Esperanto 
est trĉs interessant, mais qu iis n ’ont pas le
temps de s’en occuper. Nous devona dono
nous adresser a la jeunesse.

Si on pouvait enseignerTEsperanto dans 
les ecoles normales, les instituteurs pour- 
raient donner ensuite des cours aux adultes, 
des cours du soir. Ainsi a Dijon, des pay- 
sans et des valets de ferme viennent de trĉs 
loin assister aux cours esperantistes et 
reussissent a ecrire la langue sans faute.

M. le capitaine Cape, qui l’a experimente 
A Alger, dit qu’un excellent moyen de pro- 
pager 1'Esperanto est de 1’enseigner k la 
caserne.

M. Gaston Moch serait heureux de con
naitre quelles sont, en France, les villes 
dans les collĉges et lycees desquelles on 
enseigne rEsperanto.

M. Boirac dit que la liste en a ete donnee
ii y a quelques semaines par le Cicerone. II 
cite, de memoire, Boulogne, Saint-Omer, 
Amiens, Auxerre, Dijon, Semur, Nantes, 
Beaune, Auxonne, Narbonne, Bourg, An- 
necy, Nantua, 1’ecole des Roches.

La soiree se te rm ine  p a r  u n  Court concerti 

l ib re , oii les am a te u rs  fo n t m e rve il le .

1’Esperantisme et la neutralite absolue de 
la langue.

Chacun peut employer 1’Esperanto selon 
ses desira, sous sa responsabili^. En rea- 
lite, 1’esperanto est un instrument mis a la 
disposition de tous.

Le discours du D r Zamenhof est, est-il 
besoin de le dire, souligne de vigoureux 

. applaudissements.
M. Boirac. president, ditque voici atteint* 

le but : le Congres de 1905 marquera une 
grande date dans 1’histoire de 1’Esperanto.

On a pu voir, au sein de ce meeting, des 
hommes de diverses nations communiquer 
leurs impressions, leurs desira, leurs sou- 
haits, dans un langage commun.

Les sceptiques sont enfin convaincus par 
l’experience. (Applaudissements).

M. Boirac felicite M. Michaux et ses 
devoues collaboratrices et collaborateurs, 
d ’avoir travadis a l ’immortelle creation de 
Zamenhof pour la paix de 1’humanite et de 
la fraternite des hommes sur la terre.

Le D r Zamenhof remercie et assure les 
assistants que le Congres ne s’effacera 
jamais de sa memoire.

L ’inventeur de rEsperanto etM. Michaux 
se retirent, au milieu des acclamations.

*
4 *

Aprĉs leur depart? M. le capitaine Cape 
dit qu’il serait desirable de conserver un 
souvenir de ce beau premier Congrĉs.

II propose, en consequence, une collecte 
pour otfrir une medaille d’or a M. le 
Dr Zamenhof, une medaille d'argent k M. 
Michaux.

Tous les souscripteurs d'une certaine
Som m e a u r a ie n t  d ro it  k une  m eda il le  de 
bronze .

Certains congressistes emettent le doute, 
etant connue la modestie du D f Zamenhof, 
de le voir accepter ce souvenir.

Aucune suite ne sera done immediate- 
ment donnee au projet.

La seance est levee a midi.

Concerti.

Le soir, un brillant concert auquel assis- 
tait M. le D r Zamenhof, etait donne au 
Theatre municipal.

En voici le programme :

La Vojo, hymne esperantiste, paroles de 
Zamenhof, musique de Deshavs (du groupe de 
Sens). Chantee par Guivy (de Tours).

Les truis gouttes d'eau, rĉcit en prose dit 
par M"« St-Martin (Montrealo fillette d’une 
dizaine d annees.

Monologue humoristlque sur le Volapŭk, dit 
par M. Jean Borel (du groupe de Berlin).

La nuit, paroles et musique de Deshavs, 
chantee par M"» Schafer (anglaise).

Le jeune malade, rĉcit dramatiaue, traduit 
du flamand, par M. Van Melckenbeuke (de Bel-

g®
sei

L a  journee de Mercredi.
Le matin, seance du Congrĉs sous la 

presidence de M. Boirac.
Au debut de la seance on complete le 

comite internationa! linguistique provisoire, 
lequel elira un sous-comite pour 1’etude 
de questions particuliĉres.

L  ordre du jour appelle la date et le lieu 
du prochain congrĉs internationa!.

On est tout naturellement d’accord pour 
decider que cette reunion ne peut avoir 
lieu dans le meme pays.

M. Gaston Mocn est d’avis qu’il faut 
secouer 1’Europe, en tenant un congrĉs 
tous les ans ; tout au moins au debut.

Certains congressistes font valoir que la 
propagande a ete trĉs active en Angleterre, 
pendant ces derniĉres annees. Ce pays 
semble tout indique.

D ’autres observent que 1’Angleterre est 
bien proche de Boulogne. Tous les espe
rantistes n’ont pu venir en raison des gran
des distances. II serait preferable d ’opter 
pour la Suisse, pays central et neutre.

Le comite decidera.
M. le capitaine Cape demande que cette 

decison soit prise le plus tot possible. Ce 
n ’est pas trop d'un an pour preparer un tel 
congrĉs.

M. Michaux constate avec plaisir que le 
Congrĉs a eu une bonne presse.

II faut, dit-il, insister sur ce fait qu’il ne 
s’agit pas de remplacer les langues natu- 
relles. Notre desir est seulement de propa- 
gei’ une langue auxiliaire.

Aprĉs quelques autres vosux renvoyes 
au Comite, M. le D r Zamenhof se lĉve et 
lit une declaration dans laquelle ii delinit

ara Lu, chansonnette, chantre par M. An

ii/ ar iage par telephone, comedie en un acte, 
jouee par deux esperantistes parisiens.

Au docteur Zamenhof, hymne, paroles et 
musique de Deshays, chantre par M“« Guivy, 
derriere laquelle se tenaient 6 fillettes, portant 
chacune le drapeau esperantiste.

(Aprĉs 1’ezecution de cet hymne, on a fait 
une chaleureuse ovadon au docteur Zamenhof).

J'ai pardonne, de Schumann. traduit par 
M. Touohebceuf, chante par M. Offret, accom- 
pagne au piano par le docteur Dor (tous trois 
du groupe de Lyon).

Le jeune fr tire, declame par M. Privat (de 
Genĉve).

Ghant d 'Ophelie (paroles extraites de V Ham
leto du docteur Zamenhof), musique de M,,e 
Blanche Henry (Troyes), chantee et accompa- 
gnĉe par 1’auteur.

Le baiser, poesie, dite par le docteur Dor.
Hazra, chante par M11» Junck (italienne).
Sainte-Lucie, egalement par M"» Junck.
Le c uri de Cucugnan, traduit d'aprĉs A. 

Daudet, dit par M. Chabe (de Paris).
Ballade, de Mickiewicz, dite par M. Gra- 

bowsky (polonais).
Les deux grenadiers, de Schumann, traduit 

par M. Simon, chante par le docteur J. Ha- 
nauer (de Fr andor t).

Mouche, poisson, oiseau, rai, chat, chien, 
fantaisie de Ben Elmy, dite par M1*» Schafer 
(anglaise).

Le negre, dit par M. Boulet.
L’etoile verte, de M. Deligny (St-Omer), dite 

par M. P. Boulet.
Au revoir, dit par M,le Junck (italienne).

LosjournOes de Jeudi et Vendredi.

Les esperantistes ont quitte Boulogne 
jeudi a midi, se rendant a Folkestone et 
Douvres.
. Une chaude recepton les attendait de la 
part des groupes anglais.

Vendredi, le steamer Invicta les ramenait 
k Calais vers I h. Ij2 de 1’aprĉs-midi, oŭ iis 
furent regus par la M un ic ipa le  et la Cham
bre de commerce.

Le soir, la plupart, etaient de retour A 
Boulogne.

L a  dornaro journĜe.

M. le D r Zamenhof, qui est decidement 
infatigable, preside.

La seance est ouverte A 9 heures par 
l'hymne d’une si haute envoleequ’ecrivit le 
createur de la merveilleuse langue inter
nationale, et que M. de Menil init en musi- 
que.

Ce choeur, enleve de ravissante facon 
pai’ les dames du groupe esperantiste de 
Boulogne, est intitule Vespero.

Point n’est besoin de traduire ce mot, 
n’est-ce jjas ?...

M. Michaux, president du groupe bou- 
lonnais, se lĉve et prononce une chaude 
allocution.

II presente au Dr Zamenhof les membres 
du groupe de Boulogne, a la collaboration

desquels ii doit d ’avoir pu mener k bien
i orĝanisation de ce premier Congrĉs inter
nationa!, chose evidemment compliquee.

Lorsque l’an dernier, dit-il, a la suite de 
l'excursion Calais-Douvres, ii eŭt 1’anibi- 
tion de faire une semblable demonstration,
ii n’aurait jamais ose supposer, quelque 
optimiste qu'il fŭt, d’obtenir si grand suc
ces.

Mais pour avoir tout son eclat, ii fallait 
que ce Congres fŭt preside par le D r Zame
nhof en personne. (Viis applaudissements.)

Est-il utile de dire que iorsqu’il fit con
naitre au groupe boulonnais 1’acceptation 
du maitre que nous venerons tous, (Vifs 
applaudissements repetes), une salve d ’ap- 
plaudissements accueillit cette communi
cation ?

Un nuage est venu toutefois assombrir 
notre joie, c’est quand nous apprimes que 
notre chef devait aller en Mandchourie.

On nous d isa it: « Laissez 1& votre pro
jet, vous courez a un echec. »

Nous n’avons pas voulu ecouter les pes- 
simistes. Nous avons eu 1'Espero, et la foi. 
Nos voeux ont ete realises.

M. Michaux remercie le D r Zamenhof de 
la confiance qu'il a bien voulu placer en les
organisatĉurs de cette premiĉre et decisive 
epreuve. et souhaite que le groupe boulon
nais sadie toujours s’en rendre digne.

(Applaudissements repetes).
Le D r Zamenhof se lĉve. Toute la  salle 

1’acclame.
a Chers president et amis boulonnais, 

dit-il, ce fut un grand Plaisir pour moi d e 
prende que vous organisiez dans cette 
ville notre premier Congrĉs.

« Les Esperantistes de tous pays n ’ou- 
blieront pas le groupe de Boulogne, qui a 
ete, je puis le dire, le plus actif sous l’im- 
pulsion de son digne president.

« J e  vous remercie pour toute la  peine 
que vous avez prise.

« Si tous les groupes imitent votre acti
vite, nous sommes certains du triomphe 
final.

u Merci encore au president, M. Michaux, 
et k tous Ies esperantistes boulonnais pour 
1’aide qu’ils lui ont apporte. »

Les congressistes qui prevoient que ce 
sera la la derniere allocution du D r Zame
nhof, la saluent de vivats frenetiques.

Quand le calme se retablit, commence 
un charmant concert dans lequel nous 
entendons : Mlle Lephay, qui detaille de 
charmante fagon la fable de La Fontaine 
la vulpo haj la korvo (le renard et le cor- 
beau) ; Mme Parsons, dans la romance 
Kiam Sylvo parolis al m i (quand Svivain 
m ’a parle).

Les trois demoiselles Bergier recitent et
jouent la lupo kaj la safido (le loup et l’a- 
gneau), l ’ainee interpretant le loup, la
seconde le recitatis, la p lun jouae J ugjioau.

Cette fable est veritableinent dite deli-
cieusement.

M'l“  Bergier et Lephay offrent alora une 
superbe gerbe de fleurs a Mme Zamenhof 
qui remercie en quelques mots emus.

Le programme comprend encore la 
Kapelo (la chapelle), que detaille, aux 
applaudissements des auditeurs, la gra
cieuse M110 Michaux, et En songo (en 
songe), une romance, due au talent de 
M. de Menil, que Mme Bergier chante deli- 
cieusement.

Avant de se separer, M. Michaux remer
cie les congressistesd’etre restes jusqua la 
fin du Congrĉs, notamment le general Se- 
bert et le D r Javal.

II propose de terminer la soiree au Grand 
Cafe, oŭ la  plupart des esperantistes se 
dirigent.

Le D r Zamenhof est ensuite reconduit 
ue chez M. Michaux. 
ous n ’irons pas jusqua  dire que latran- 

quillite ne fut pas quelque peu troub le , 
mais nous sommes persuades qu’aucun 
habitant ne s’en est fache,

Samedi, k midi 40, M. le D r Zamenhof se 
dirigeant sur Paris, quittait Boulogne au 
milieu des acclamations enthousiastes des 
esperantistes, aprĉs avoir donne k M. Mi-
chaux, 1’accolade de reconnaissance et 
d’espoir.

Alora, retentit un cri unique sur lequel 
nous voulons term iner: Vive 1’Esperanto !

L ire dans le prochain numbro 

ATJTOUK.  D U  C O N G K E S ,

article de Ca rlo  BOU RLET .

ju?j;

POIGNEE DE NOUVELLES

L’abondance des matiĉres nous oblige i  
rĉserver pour le prochain numero les nouvel
les de la quinzaine. La liste seule des jour- 
naux qul nous ont fait une bonne presse 
tiendrait plus d'une colonne.

Signalons cependant un article qui veut 
ĉtre tros mechant — c'est le seul — dans la 
Libre Parole, et l'excellente information du 
Journal qui a tenu jour par jour ses lecteurs 
au courant du Congrĉs.

*
* *

Les lycees de Bourg et d’Aanecy, Ies colleges 
de Semur et de Beaune ont decernĉ ofliciel- 
lement des prix aux Nieves des cours despe
rante. *

f • • ♦
A la distribution des prix du college de 

Narbonne, quatre prix pour Esperanto ont 
6t6 distribuos aux mellleurs el6ves du cours. 
Deux de ces prix ont ofTerts pnr le college* 
cieux autres par le groupe JJsp^rantiste de 
Narbonne.

A co propos signalons les nouvelles adres
s e  de deux des membres du bureau : Mes- 
sieurs G u i h a u d , secretaire, quai d’Al6ace, et 
B o u h i o n , tresorier, 15, place de la Republi- 
que, Narbonne.

♦ ♦ 1 

T ou t es t b ie n  q u i l i n i t  b ie n .

Daus la dernilo reunion generale du Con
gres de Boulogne, nous avons le plaisir de 
remarquer uue motion presence par M. Bord, 
professeur au collage de Beaune.

M. Rozet, depute de la Haute-Marne, a-t-il dit, 
est malheureusement devenu cdlĉbre dans lo 
monde Esperantiste, en rĉdigeant un rapport 
contre 1’Esperanto. Ce rapport, qui a paru 
dans plusieurs journaux, declare, dans un 
passage, que 1'Esperanto est une langue qui 
ne se parle pas. Or ii semble utile de protes- 
ter publiquement et de voter la declaration 
suivante qui sera ensuite adresse a M. le 
depute Rozet.

« Les membres du Congrĉs de Boulogne, 
reunis chaque jour au thŝdtre, ont 1'honneur 
de faire savoir A M. Rozet et d'affirmer ener- 
giquement qu’itsparlent VEsperanto et qu'ils 
se comprennent tres facilement. »

Aux applaudissements unanimes des Con
gressistes, M. le recteur Boirac, president, 
iit connaitre que M. Rozet etait revenu a une 
appreciation plus juste k l'6gard de E spe 
ranto et qu’il regrettait ce qui s'ĉtait passĉ. 
En consequence, M. le President juge inutile 
d envoyer iadeclaration. L'assemblee heureuse 
d enregistrer ce nouveau succes passe a uno 
autre question.

V A R I E T E S

LE C0NC0URS ^ESPERANTO
de 1’ALMANACH HACHETTE.

F

L Almanach Hachette, universellement 
connu, avait ouvert entre tous ses lecteurs 
Esperantistes un concours sur le sujet sui- 
v a n t : De 1'utiliti pratiaue d'une langue 
universelle : i  av enir de ('Esperanto.

Les reponses son t venues de tous les 
^oints d u  monde, dĉs  les premiera mois de 
'annee. L ’ensemble est bon — ii aurait pu 

ĉtre meilleur — mais la difficulto etait de 
rediger un texte trĉs  Court, contenant un 
exemple de chacune des suffixes et prefixes 
de 1'Esperanto, et quoique tous les concur- 
rents eussent merite u n  prix ou un accessit,
ii a ete necessaire de faire un choix, le 
nombre des prix etant limito a quatorze. 

Voici la liste des Laureats :

Premier p r ix :
500 francs en especes : M. Boucon , profes

seur au Lycee d’Annecy.

Deuxieme prix :

100 francs de livres & choisir dans le cata
logue spĉcial : M“ * A l in e  de  Me n il , 46, bou. 
levard Magenta, Paris.

Troisiemes p r ix ;
ZO 4mmmmmi J- « . bi. £j. Vaj*

Me l c k e b e k e , rem pari K ipdorp , i i s ,  i  Anvers 

(Bohdmeĵ E douard  K u h n l , i  Prague

Accessits :
IO francs de livres chacun a : M. E . A b e il l e , 

A Givors (Rhone) ; M. F. B l a n g a r in , 17, rue

?rU \ia v/ ari8 ; tM' ,F- LaGBSTE. k Dai
(Landes) NI Magnv, 5, place de la Rĉpubli-

? Up t e >  n 1 :aM’ A'-K' M0n0d- 3, chemin de
U r o i ’ ??,n6,ve; M- D ' Robert. 5, rue de

o arL8 ’ M" b C ĉ c il e  R o v e r , 33 bis, 
Rochereau, ii Paris ; Docteur V an

rue Van Ertborn, A Anvers 
Bel0 ique) . Docteur Paul R o d e t , 7, rue Bol-

(Charentea)r‘S 1 liVGVES 0sCAR- ŭ la Rachelle

• V’°.Uvera k la partie esperantine du 
murnai la composition remarquable de

de 500 f r a n c iUi ŭ ° btenU le pi'emier priX

Cours Pratique desperante
Pai- Ch. L a m b e r t  

Professeur & Ia Faculte des Lettres

de l'Universitĉ de Dijon. 

P R IX  : O fr. 75

S'adresser au Chasseur Francais, A Salnt- 
‘-'tlenne (Loire).

VESTE ET M A T  DE LIVRES E »  TOUS GBSRES
E x p o r ta t io n  — Com m iBsions — Im p o r ta d o n *

Librairie J. R0UX-MESNIL
154, avenue du M aine, PARIS-14*

Dĉpositaire de Esperanto.

MANUFACTURE D HORL O G E R IE ^ BIJOUTEBIE, CVCLES

AGRAMON
GERET (Pyr..Or.) Prance

AUX CEUX LI0NS
20 Mois

de

C R ^ D I T

aux Fonctionaaires

M u r q u e  d e  F n h r | q U o  -------

Cycles . ESPERANTO .
MARQUE DĈPOSI^.E

Catalogue franco. — Oui korespondas Esperante.

Le Geranl : Paul Be r t h e lo t .

CfcHST. —  Im p ., L ib . et R e i. L . L a v io t .


